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Memo  
 

Presidium  

 

Aan:   Presidium  d.d. 9 maart 2020 

Van:   

Onderwerp:  Verantwoording fractiebudget 2019 

Agendapunt: 7a. 

 

 

Inleiding  
Op grond van artikel 12 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2012 legt 

elke fractie binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar verantwoording af over de 

besteding. Het is aan de griffie de verantwoordingen te toetsen en te komen tot een advies 

over de verantwoording van de bestedingen. In dit memo wordt verslag gedaan van de 

verantwoording van de fractiebudgetten over 2019. 

 

 

Resultaten toetsing + adviezen  
 

Ontvangen verantwoordingen 

De verantwoording is ontvangen van VVD, CDA, GBK en WK. PvdA/Groenlinks heeft geen 

gebruik gemaakt van het fractiebudget 2019. De griffie heeft van de VVD alleen de bijlage 

“overzicht verantwoording fractiebudget VVD 2019” ontvangen, zonder bijlagen. 

 

Discutabel, het grijze gebied 

De meeste uitgaven zijn te koppelen aan de uitgaven zoals opgenomen in de verordening en 

het document fractievergoedingen overzicht uit 2017. De volgende kosten zijn discutabel:  

a. Afscheid P; 

b. afscheid T; 

c. felicitatie jubileum; 

d. rouwboeket + kaart; 

e. rouwadvertentie; 

f. boeket geboorte; 

g. bloemen huwelijk. 

 

Enerzijds vallen deze kosten onder “representatiekosten bv. Afscheid raadslid”. 

Anderzijds vallen deze kosten onder artikel 7 lid 2 d Verordening ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning 2017. Kosten die vallen onder het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden en de vaste onkostenvergoeding voor raadsleden kunnen niet uit het 

fractiebudget worden bekostigd. De vaste onkostenvergoeding bedraagt circa € 173,- (jaar 

2019), zaken die onder andere daaruit bekostigd kunnen worden:  

- Representatie (waaronder ook kosten voor cadeaus bij geboorten, een afscheid of 

verjaardag).  

Ook kunnen bovengenoemde bedragen vallen onder “een lief en leed pot’. 
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Bij de toetsing door de griffie is de juridische volgorde aangehouden te weten: het 

Rechtpositiebesluit en daarbij behorende verordening, de verordening Ambtelijke Bijstand en 

Fractieondersteuning, en tot slot het document fractievergoedingen overzicht 2017.  

 Voorgesteld wordt om de kosten onder a. t/m g. NIET onder het fractiebudget te laten 

vallen.  

 

Kilometervergoeding; reizen buiten de gemeente 

Kilometervergoedingen voor raadsleden buiten de gemeente, bijvoorbeeld voor het bezoeken 

van Regionale Raadsledenbijeenkomsten of regionaal overleg WF vallen niet onder het 

fractiebudget, maar onder artikel 3 Verordening rechtspositie raadsleden en 

fractievertegenwoordigers. Een raadslid kan deze kilometervergoedingen indienen bij de 

griffie. 

Fractievertegenwoordigers vallen niet onder artikel 3 van voornoemde verordening. Daarom 

vallen kilometervergoedingen voor reizen buiten de gemeente voor fractievertegenwoordigers, 

voor bijvoorbeeld het bezoeken van Regionale Raadsledenbijeenkomsten, wel onder het 

fractiebudget. 

 Voorgesteld wordt om -bij uitzondering- alle op het fractiebudget gedeclareerde 

kilometervergoedingen van raadsleden over 2019, toe te staan. Immers deze kunnen niet 

meer worden ingediend ten lasten van het budget voor de rechtspositieregeling.  

 

 

 

 

VVD 

 

Toegekend fractiebudget 2019  € 750,00   

Toegestane uitgaven 2019•  € 361,97  

Niet gehonoreerd** € 105,-    

Totaal reservering 2019    € 488,03 

Totaal bevoorschotting 2020   € 750,00 

•waaronder kilometervergoeding Regionale Raadsledenbijeenkomst + regionaal overleg WF 

2019; 

**afscheid P; 

**afscheid T. 

 

 

CDA 

 

Toegekend fractiebudget 2019  € 700,00   

Toegestane uitgaven 2019  € 364,05  

Niet gehonoreerd* € 380,80    

Totaal reservering 2019    € 335,95 

Totaal bevoorschotting 2020   € 700,00 

*rouwboeket + kaart; 

*rouwadvertentie; 

*boeket geboorte; 

*bloemen huwelijk. 
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GBK 

 

Toegekend fractiebudget 2019  € 650,00   

Toegestane uitgaven 2019  € 811,37  

Niet gehonoreerd* € 20,00    

Totaal reservering 2019    €      0,00 

Totaal bevoorschotting 2020    €  650,00 

*lidmaatschap politieke partij  / contributie lokale partij 

 

 

WK 

 

Toegekend fractiebudget 2019  € 550,00   

Toegestane uitgaven 2019*  € 635,85  

Niet gehonoreerd** € 52,50    

Totaal reservering 2019    €  0,00 

Totaal bevoorschotting 2020   € 550,00 

*waaronder kilometervergoeding Regionale Raadsledenbijeenkomst 2019  

**boeket felicitatie jubileum  

 

 

PvdA/ GL 

 

Toegekend fractiebudget 2019  € 550,00   

Toegestane uitgaven 2019  € 0,00  

Niet gehonoreerd   € 0,00  

Totaal reservering 2019    € 550,00 

Totaal bevoorschotting 2020   € 550,00 

 

 

Tot slot 

Omdat in het najaar van 2019 de verantwoording over 2018 nog niet had plaatsgevonden, is in 

het presidium afgesproken (14 oktober 2019) dat er geen verantwoording meer over 2018 

plaatsvindt. Dit betekent dat er geen inzicht is in de besteding over dat jaar en de reservering 

voor het volgend jaar. De verordening stelt (artikel 11) dat het niet gebruikte deel aan het eind 

van de raadsperiode wordt teruggestort. In voorgenoemde tabellen is zichtbaar gemaakt wat 

de reservering is vanuit 2019, welk bedrag u nog kunt gebruiken in deze raadsperiode, alsmede 

het budget dat u na vaststelling van dit document voor 2020 ontvangt.  

 

 

Vraag aan het presidium:  

1. Kunt u zich vinden in de voorgestelde adviezen voor de fractieverantwoording 2019 ?   

2. Zo ja, dan wordt dit document (geanonimiseerd) toegevoegd aan de LIS van 23 maart. 

 

  


